
 

ANUNŢ  LICITAŢIE 

 

 Consiliul Local al municipiului Vulcan cu sediul în  b-dul M.Viteazu  nr.31,  jud. Hunedoara, 

tel.0254-570340, fax.0254-571910, cod fiscal 4375267, e-mail: primvulcan@yahoo.com, organizează 

în data de  21.02.2019, ora 10
00

,  licitaţie publică cu strigare  pentru concesionarea unui număr de       

19 parcele teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan, situate în zona Pasul Vîlcan    

(9 parcele) şi La Trei Fagi (10 parcele), parcele rămase neatribuite în urma licitaţiei din data de 

12.09.2018. 

Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 43/2018. 

Preţul de pornire al licitaţiei este de 2,60 lei/mp/an-zona Pasul Vîlcan şi 1,50 lei/mp/an-zona   

La Trei Fagi, iar pasul de licitare va fi 0,2 lei. 

            Durata concesiunii este de 49 ani. 

 Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire pe suport 

de hârtie începând cu data de 07.02.2019. 

 Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Direcţia administrarea domeniului public şi 

privat, etajul II, camera 32 din cadrul Primăriei municipiului Vulcan. 

 Costul documentaţiei de atribuire este de 50 lei iar garanţia de participare este de 300 lei. Plata 

se va face în numerar la casieria Primăriei municipiului Vulcan. 

 Ofertele (documentele de calificare) se depun într-un singur exemplar. 

 Data limită de depunere a ofertelor  este 20.02.2019, ora 11
00

. 

 Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 18.02.2019, ora 12
00

. 

 Adresa de depunere a ofertelor este: Primăria municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, jud. 

Hunedoara, cod poştal 336200. 

 Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura în data de 21.02.2019, ora 10
00

 la sediul Primăriei 

municipiului Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, cam 17. 

 Anunţul de licitaţie a fost transmis spre publicare la data de 22.01.2019. 

 

 

PRIMAR 

ing. GHEORGHE ILE 

 

 



 

 

 

1. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 

telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria municipiului Vulcan, B - 

dul Mihai Viteazu, nr.31, Vulcan, judeţul Hunedoara, telefon 0254570340, fax 0254571910, e - 

mail: primvulcan@yahoo.com . 
2. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care 

urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii îl reprezintă concesionarea prin licitaţie publică 

cu strigare a unui nr. de 40 de parcele situate în zona Pasul Vîlcan şi La Trei Fagi, pe o perioadă 

de 49 ani, teren aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan. 
3. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire a fost aprobată în 

Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 2018. 
4. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentaţiei de atribuire pe suport hârtie, începând cu data de 18.06.2018. 
5. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 

obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate obţine de la 

Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, etajul II, camera 32 din cadrul Primăriei 

Municipiului Vulcan. 
6. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul documentaţiei de atribuire este 

de 50 lei iar garanţia de participare este de 300 lei. Plata se va face în numerar la casieria 

Primăriei Municipiului Vulcan. 
7. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26/06/2018, ora 12 

8. 4. Informaţii privind ofertele: Ofertele (documentele de calificare) se depun într-un singur 

exemplar. 
9. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29/06/2018, ora 11 

10. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Vulcan, B - dul Mihai Viteazu, 

nr. 31, Registratură. 
11. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: unul 

12. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02/07/2018, ora 10, la 

Primăria municipiului Vulcan, B - dul M. Viteazu nr.31, cam 17. 
13. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 

soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara, Deva, 

str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, telefon 0254 / 211574, fax 0254 / 216333, e - mail: tribunalul. 

Hunedoara@just. ro. 
14. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12/06/2018 

 

 


